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กำรจัดเวรรักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน.



กำรจัดเวรรักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน. ประจ ำเดือน

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในอำคำร  

และพื้นที่รับผิดชอบ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. หนังสือ สนย.กอ.รมน. ด่วนมำก ที่ นร ๕๑๐๓/๑๓๙๐ 

ลง ๒๗ ก.ย. ๖๒ 
๓. ค ำสั่ง กอ.รมน. ที่ ๘๕๔/๒๕๖๓ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๓ 
๔. หนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมำก ที่ นร. ๕๑๐๑/๓๘๒ ลง ๑ ก.พ. ๖๔   



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติประจ ำ กำรเข้ำเวรติดตำมสถำนกำรณป์ระจ ำวันของ  กอ.รมน.

ในภำวะปกติ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๓  กำรจัดก ำลัง สรุปได้ดังนี้  
- นำยทหำรควบคุมและรำยงำน กอ.รมน. จัดจำกนำยทหำรสัญญำบัตร              

ระดับ น.๕  (เว้นต ำแหน่ง รอง/ผช.ผอ.ส ำนัก/ศูนย์ ที่เป็นอัตรำ น.๕ ) ปฏิบัติหน้ำที่    
วันละ ๑ นำย                   
- ผช.นำยทหำรควบคุมและรำยงำน/นำยทหำรเวรผู้ใหญ่ จัดข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ     

ชั้นสัญญำบัตรชำย ระดับ น.๔ และ น.๕ หรือข้ำรำชกำรพลเรือนเทียบเท่ำอัตรำ น.๔       
และ น.๕ (น.๕ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ นำยทหำรควบคุมและรำยงำน) ปฏิบัติหน้ำที่     
วันละ ๑ นำย



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ“ต่อ”  
- นำยทหำรเวร กอ.รมน./ เจ้ำหน้ำที่เวร กอ.รมน. จัดข้ำรำชกำรทหำร, ต ำรวจ 
ชั้นสัญญำบัตร ระดับ น.๑ - น.๓ หรือข้ำรำชกำรพลเรือนเทียบเท่ำอัตรำ         
น.๑ - น.๓ ปฏิบัติหน้ำที่วันละ ๑ นำย

- นำยทหำรประจ ำส่วนปฏิบัติกำร จัดนำยทหำรสัญญำบัตร ระดับ น.๑ – น.๕     
หรือข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับช ำนำญกำรพิเศษลงมำ  จำก  ศปป.๑ – ๕       
กอ.รมน. ปฏิบัติหน้ำที่หน่วยละ ๑ นำย/วัน รวม ๕ นำย

- เจ้ำหน้ำที่เสมียน จัดนำยทหำรประทวน ระดับ ป.๑ - ป.๓ หรือ เทียบเท่ำ  
จำก นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ปฏิบัติหน้ำที่วันละ ๑ นำย

- เจ้ำหน้ำที่เทคนิค จัดนำยทหำรสัญญำบัตร/นำยทหำรประทวน หรือ   
เทียบเท่ำ  จำก ศดม.กอ.รมน. ปฏิบัติหน้ำที่วันละ ๒ นำย



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ “ต่อ” 

๑. สบค.กอ.รมน. มีหนังสือถึง นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลำง) ทุกวันที่ ๕    
ของเดือน ขอให้ส่งรำยชื่อก ำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัย   
กอ.รมน.ประจ ำเดือน ซึ่งให้ยึดถือรำยชื่อตำมท ำเนียบก ำลังพลของหน่วย    
เป็นส ำคัญ  โดยส่ง  ให้ สบค.กอ.รมน.เพ่ือจัดข้ำรำชกำรเข้ำเวรรักษำ      
ควำมปลอดภัย กอ.รมน.



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ “ต่อ” 

๒. นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลำง) ส่งรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติ
หน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน. ประจ ำเดือนให้ตำม
ก ำหนด โดย สบค.กอ.รมน. น ำมำจัดรำยชื่อโดยจัดท ำบัญชี
รำยชื่อกำรเข้ำเวรโดยหมุนเวียนเฉพำะในวันหยุดแล้วน ำเรียน 
ผอ.รมน. (ผ่ำน ผอ.สบค.กอ.รมน.) 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ “ต่อ” 

๓. เมื่อ ผอ.รมน.(ผอ.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติรำชกำรแทน) ลงนำมใน
ค ำสั่งให้ผู้มีรำยชื่อปฏิบัติหน้ำที่ เวรรักษำควำมปลอดภัย    กอ.รมน.
ประจ ำเดือนแล้ว ส่งส ำเนำค ำสั่งให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ทรำบ 
(ประมำณวันที่ ๒๕ – ๓๐ ของเดือน) เพื่อเวียนให้ก ำลังพลในสังกัดทรำบ



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

๑. หน่วยส่งรำยชื่อเข้ำเวรไม่ครบ (บำงหน่วย) ขอให้หน่วยตรวจสอบและส่ง
รำยชื่อก ำลังพลทุกคน ตำมท ำเนียบหน่วยที่ได้รับสิทธิและสวัสดิกำรของ 
กอ.รมน. เพื่อด ำเนินกำรจัดปฏิบัติหน้ำที่เวรฯ

๒. ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน.ประจ ำเดือน         
กำรยกเว้นไม่ส่งรำยชื่อข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรฯ ขอให้หน่วย
ตรวจสอบหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดและให้ระบุสำเหตุ   ลงในตำรำงตำม
แบบฟอร์ม โดยส่งถึง สบค.กอ.รมน. ภำยในวันที่ ๕ ของทุกๆ เดือน



ข้อเสนอแนะ

๑. ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนผู้บังคับบัญชำ (สง.ผอ.รมน.,สง.  
รอง ผอ.รมน.สง.ผู้ช่วย ผอ.รมน.,สง.เลขำธิกำร กอ.รมน.,สง.รองเลขำธิกำร 
กอ.รมน.,สง.ผู้ช่วยเลขำธิกำร กอ.รมน. และ สง.หน.นขต.กอ.รมน.) 

กำรขอยกเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรฯ



๒. ก ำลังพลบรรจุให้ปฏิบัติหน้ำที่ในโครงสร้ำง ศรมน.ให้ปฏิบัติหน้ำที่  
เวรรักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน. สวนรื่นฤดี และเวรติดตำมสถำนกำรณ์
ประจ ำวันของ กอ.รมน. ประจ ำเดือน 



๓. ก ำลังพลบรรจุให้ปฏิบัติหน้ำที่ในคณะท ำงำนกำรบูรณำกำรระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่ จชต. แต่ปฏิบัติงำน ณ ที่ตั้งหน่วย 
กอ.รมน. สวนรื่นฤดีเป็นส่วนใหญ่โดยเดินทำงไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ จชต.
เป็นครั้งครำว ให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน. สวนรื่นฤดี 
และเวรติดตำมสถำนกำรณ์ประจ ำวันของ กอ.รมน. ประจ ำเดือนส ำหรับกำร
ของดเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรฯ ดังกล่ำว จะด ำเนินกำรให้กับก ำลังพลที่ลง
ไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ จชต. เต็มเวลำโดยต่อเนื่องเท่ำนั้น



๔. ก ำลังพลบรรจุให้ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่ จชต. แต่ปฏิบัติงำน ณ ท่ีตั้ง
หน่วย กอ.รมน. สวนรื่นฤดีเป็นส่วนใหญ่โดยเดินทำงไปปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ 
จชต. เป็นครั้งครำว ให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน.
สวนรื่นฤดี และเวรติดตำมสถำนกำรณ์ประจ ำวันของ กอ.รมน.
ประจ ำเดือน ส ำหรับกำรของดเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่



๕. ก ำลังพลบรรจุใน นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) และปฏิบัติหน้ำที่เวร
ประจ ำพระองค์ให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน. สวนรื่นฤดี 
และเวรติดตำมสถำนกำรณ์ประจ ำวันของ กอ.รมน. ประจ ำเดือนส ำหรับเดือน
ที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ ให้ก ำลังพลดังกล่ำวส่งหลักฐำน
กำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำพระองค์ในเดือนนั้นๆ ให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบ 
เพื่อด ำเนินกำรจัดไม่ให้ก ำลังพลดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำที่เวรฯ ตรงกันหรือน ำไป
ด ำเนินกำรจัดให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรฯ ในเดือนอื่นต่อไป



๖. ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่งนำยแพทย์เนื่องจำกมีกำรจัดให้ปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นแพทย์เวรประจ ำ กอ.รมน. อยู่แล้วให้งดเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่เวร
รักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน. สวนรื่นฤดี และเวรติดตำมสถำนกำรณ์
ประจ ำวันของ กอ.รมน. ประจ ำเดือน



๗. ก ำลังพลเดินทำงไปรำชกำรของหน่วยให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรรกัษำควำม
ปลอดภัย  กอ.รมน. สวนรื่นฤดี และเวรติดตำมสถำนกำรณ์ประจ ำวันของ 
กอ.รมน. ประจ ำเดือนโดยให้หน่วยส่งหลักฐำนค ำสั่งกำรเดินทำงไปรำชกำร
ในห้วงวันเวลำที่ก ำลังพลดังกล่ำวเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรจริงในเดือนน้ัน 
ให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบ เพื่อด ำเนินกำรจัดไม่ให้ก ำลังพลผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่
เวรฯ ตรงกับห้วงวันเวลำที่ต้องเดินทำงไปรำชกำรของหน่วย หรือน ำไป
ด ำเนินกำรจัดให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรฯ ในเดือนอื่นต่อไป



๘. ก ำลังพลเจ็บป่วย สบค.กอ.รมน. จะด ำเนินกำรงดเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัย กอ.รมน. สวนรื่นฤดี และเวรติดตำม
สถำนกำรณ์ประจ ำวันของ กอ.รมน. ประจ ำเดือนให้กับก ำลังพลที่มี
ใบรับรองแพทย์ลงควำมเห็นสมควรให้งดเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรฯ และ
ส่งให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบแล้วเท่ำนั้น



๙. ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ใน สขว.กอ.รมน. และ สบข.กอ.รมน. ให้งดเว้น
กำรส่งรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่เวรรกัษำควำมปลอดภัย กอ.รมน.
สวนรื่นฤดี และเวรติดตำมสถำนกำรณ์ประจ ำวันของ กอ.รมน. ประจ ำเดือน
ถึง สบค.กอ.รมน. โดยให้ สขว.กอ.รมน. และ สบข.กอ.รมน. ด ำเนินกำรจัด
ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่เวรภำยในหน่วยของตน และส่งบัญชีรำยชื่อก ำลังพล 
ที่ปฏิบัติหน้ำที่เวรในเดือนน้ันๆ ให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบด้วย



ส ำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน.
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